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Independents
Endavant IxM !

Feliç 2010 !

DIFUSIÓ GRATUÏTA

Independents
x Mollet

A Mollet, tal i com s’estan posant les coses, només li
queda una alternativa per fer neteja i es diu Independents
per Mollet (IxM). Només una formació lliure, combativa i
d’esquerres, sense cap dependència externa i
compromesa únicament amb la ciutat, pot fer neteja en
aquest desori.
Mollet és la setena ciutat amb més deute de Catalunya,
amb més de 31 milions d’euros de deute reconegut per
l’Ajuntament, i una taxa d’un 18% d’atur, la més alta de la
comarca. Davant la crisi, l’única resposta del nostre
Ajuntament és una nova apujada d’impostos. Impostos  i
taxes, com la grua, han pujat un 20,16% en dos anys, la
contribució urbana, ara IBI, un 7,5%  i l’aigua  i la zona
blava, un 29,70% i un 22,47%, en els darrers tres anys.
Amb l’excepció d’IxM, Mollet s’ha quedat sense oposició.
Al darrers plens de l’any, ERC que ja va donar suport als
que manen, als pressupostos del 2009, no es va oposar
a l’apujada d’impostos, com tampoc ho va fer ICV-EUiA.
Ambdues forces semblen en una absurda cursa per
guanyar-se els favors dels socialistes, en lloc de treballar
per a construir una alternativa combativa d’esquerres.

L’allau d’escàndols de corrupció en l’esfera pública fa
evident que cal fer dissabte. Que l’Ajuntament de Mollet
adjudiqui uns terrenys de la Vinyota, deixant de guanyar
2,3 milions d’euros, i ampliï després els metres quadrats
de la botiga, no és gens tranquil·litzador. Que com a
mínim una de les empreses implicades al darrer escàndol,
hagi estat adjudicatària de promocions d’habitatges a la
nostra ciutat, ho és menys encara.
Si no volem convertir-nos en “Mollet de Gramenet” cal
fer dissabte. Però no ho farem quedant-nos a casa, ni
passant-nos al vot en blanc. Ho farem obrint els ulls i
observant qui s’arrisca i treballa amb honestedat i sense
prebendes. Preguntant-nos perquè l’única força que ha
fet públiques les seves despeses electorals des de la
seva creació, ha estat IxM. Preguntant-nos perquè som
els únics que hem denunciat els sous milionaris que
cobren els partits i els polítics del nostre Ajuntament,
mentre la resta callen i cobren… Preguntant-nos perquè
IxM és l’única força que té prohibit sortir a la televisió de
Mollet que paguem tots. Plantant-los cara i esdevenint
“Lliures i rebels” per millorar Mollet.

Mollet de Gramenet ?

Aquest 2009 ha estat un any farcit
de feina per la gent  d’Independents
per Mollet (IxM).

No hem deixat de lluitar contra totes
aquelles coses que creiem injustes,
que no funcionen, o que afecten als
drets i a la qualitat de vida dels
molletans, en definitiva, per fer dia a
dia, des del valor de les coses petites
un Mollet millor per tothom.

La gent d’IxM no és que siguem
incansables, sinò que ens mouen
coses diferents als partits més
clàssics. Les dificultats superades
han estat moltes, sobretot per part
dels nostres manaires:
desqualificacions, vet al Pla
Estratègic, censura de tot un any a
la televisió municipal, pressió als
mitjans de comunicació, etc.

Però aquí seguim i seguirem, perquè
a diferència d’altres, IxM som l’única
esquerra de Mollet que no hem
renunciat a somiar. Ni renunciarem
mai a lluitar pels nostres somnis.

Feliç 2010, lliure i rebel !

  Mercè Solé -Mensi-

    Independents per Mollet (IxM)



.

  Lliures i rebels !  Lluitant per millorar Mollet                        www.independentsxmollet.cat

   Sense llibertat d’expressió no hi ha democràcia
participativaPer una Televisió de Mollet

Ensenyament

Volem més
places a l’Escola
Oficial d’Idiomes

      Jesús M.Carrasco
                  President
 Independents per Mollet ( IxM)

Canal Mollet TV es guanya el premi Caganer
2009 per un any sencer de censura política

al servei de tots els molletans

Les Nadales Rebels
de Mollet 2009 !

Descarrega’t les lletres
i les cançons en mp3
des de la nostra web:

www.independentsxmollet.cat
(Sense conya no hi ha lluita! )

                          Mollet : 20% d’atur. 7è Ajuntament més endeutat de Catalunya...

Independents per Mollet (IxM) ha
reclamat  que s’ampliï el nombre de
places disponibles a l’Escola
Oficial d’Idiomes (EOI) de Mollet,
per tal de donar resposta a la gran
demanda d’inscripcions que
augmenta any, rere any.

Enguany,l’EOI de Mollet tan sols
ha ofert 199 noves places, mentre
que la demanda total ha estat de més
de 800, majoritàriament d’anglès.

Independents per Mollet (IxM) ha
reclamat per això, al Departament
d’Educació  del Govern de la
Generalitat, que augmenti els
recursos destinats a la formació
pública en idiomes a Mollet, ampliï
la plantilla de personal docent i
d’administració i serveis, i faci una
oferta de places més ajustada a la
demanda real de la nostra ciutat.

El Caganer de l’any, és el premi
que Independents per Mollet
(IxM) va instaurar ara fa sis
anys, per distingir aquelles
“actuacions, personali tats,
empreses o insti tucions
destacades,  pels seus demèrits
en afectar els drets i la qualitat
de vida dels molletans”.

Enguany, el Caganer del 2009
ha estat atorgat a “Canal Mollet
TV”, la televisió pública municipal,
per bandejar el respecte al
pluralisme polític que tot mitjà
públic, ha de tenir com a senya
d’identitat i menyspreuar el dret
que tenen els ciutadans a ser
informats de manera objectiva.

Ja sabem que l’actitud lluitadora i
rebel d’IxM resulta molesta als
qui manen, però la censura
política de la que ha estat objecte
Independents per Mollet (IxM)
tot aquest any 2009, durant el
qual s’han vetat totes i cada una
de les informacions, accions i
denúncies que ha generat la
nostra formació, no té precedents
i és un exemple irrefutable

d’actitud antidemocràtica, que
ens transporta als anys de la
dictadura franquista.

La nostra televisió està
actualment “segrestada” per
l’alcalde de la ciutat, Sr Josep
Monràs i el seu Equip de
Govern, que tot menyspreuant
el  cri teri  periodíst ic dels
professionals que hi treballen, als
quals IxM expressa la seva
solidaritat, l’han convertida en
una mena d’instrument publicitari
al seu servei i de culte a la seva
persona, aplicant el criteri de
“contra la discrepància i la lluita
ciutadana: censura”.

Canal Mollet TV és la tele de tots
i per tant, han de tenir cabuda
totes les opinions i estar al servei
de tots els molletans.Tots els
ciutadans en general i els nostres
electors en particular, tenen el
dret d’estar informats del treball
que fa Independents per Mollet
(IxM) per millorar la ciutat.

 Aniquilar el pluralisme polític i els
valors de la igualtat, en un mitjà
públic, que paguem tots de les
nostres butxaques, és una
qüestió molt greu. No tant sols
pel que afecta a IxM, que ja ens
busquem alternatives, sinò
sobretot, pel que afecta a la
mateixa arrel de la democràcia.
Perquè qui acaba amb el
pluralisme i la llibertat d’expressió,
acaba amb la democràcia.



    El que alguns no t’expliquen i la tele no t’ensenya                 www.independentsxmollet.cat

Perill al pont de
Can Magarola

La nova seu d’IxM al Tabaran

Obra Pública

Aconseguit !
Senyalitzats els accessos
de l’Escola de Policia

      Adrià Viñas
       Independents per Mollet (IxM)

Àngel Guimerà- Ara

      Annaïs Garcia i Solé
       Independents per Molet (IxM)

Després de tres anys de reclamacions IxM
aconsegueix que la Generalitat senyalitzi el centre

                   Hi ha una altra manera de fer les coses...

Neix l’Oficina Rebel
d’Atenció al Ciutadà

                        Avinguda Llibertat 3. Petit Bulevard !

Independents per Mollet (IxM)
hem denunciat  el mal estat del pont
que connecta el nucli urbà de la
ciutat, amb el polígon industrial de
Can Magarola, travessant per sobre
la carretera C-17.

La manca de barana de seguretat en
un dels trams, únicament cobert amb
una cinta de plàstic, suposa un perill
per a les persones que travessen
aquest pont, per a desplaçar-se a
les empreses ubicades a la zona
industrial de Can Magarola i  pels
vianants en general,

 L’Ajuntament està incomplint la
normativa de seguretat de l’obra
pública  perquè va acceptar la
recepció d’aquesta obra, quan es va
realitzar la darrera reforma d’aquest
pont, tot veient que la barana
disposada era insuficient, i des de
llavors, ja fa molts mesos, no ha fet
res més per a solucionar-ho que
posar una cinta de plàstic, que no
garanteix per res la seguretat dels
vianants.

IxM hem reclamat  a l’Equip de
Govern municipal (PSC-CiU) que
instal·li la preceptiva barana de
seguretat en aquest tram per evitar
accidents, i que mentre s’executa
aquesta actuació, col·loqui un
tancament lateral homologat
d’emergència.

Independents per Mollet (IxM)
hem inaugurat la nostra nova seu a
la ciutat, ubicada a l’emblemàtic edifici
de Tabaran, al petit Bulevard de
l’Avgda Llibertat 3.

La nova seu d’IxM, funcionarà com
una autèntica “Oficina “Rebel”
d’Atenció al Ciutadà , per
assessorar o atendre les consultes,
queixes o propostes que els

Independents per Mollet (IxM) ha
aconseguit després de tres anys de
treball, que la Conselleria de Política
Territorial i Obres Públiques del
Govern de la Generalitat de
Catalunya hagi fet efectiva la
instal·lació de rètols senyalitzadors
dels accessos de l’Institut de
Seguretat Pública de Catalunya,
des del centre urbà i  des de la
carretera C-17.

IxM havíem denunciat reiteradament
els problemes que comportava a
moltes persones que intentaven
arribar a les instal·lacions de l’ISPC,
la inexistència de cap mena de
senyalització dels seus accessos,
bé des del nucli urbà de Mollet, o bé
des de la mateixa carretera nacional
C-17, en ambdós sentits.

La instal.lació de la nova

senyalització, que ja és visible tant
a les sortides del nostre municipi,
com als acessos a l’ISPC des de la
C-17, és un nou éxit del treball
constant d’IxM, per millorar Mollet. A
les diferents reclamacions que IxM
ha adreçat en aquest sentit a la
Generalitat, durant aquests tres

anys, es recordava sempre que era
“injustificable” que un centre que acull
més de 16.000 alumnes , entre la
formació bàsica de mossos
d’esquadra, policia local, bombers i
tècnics penitenciaris, les
especialitzacions i els cursos de
promoció, “fos l’únic d’aquesta
magnitud a tot Catalunya mancat de
cap tipus de senyalització dels seus
accessos” .

La senyalització dels accessos de
l’antiga Escola de Polícia de
Catalunya, aconseguirà per fi que
una de de les preguntes més
freqüents a Mollet, deixi de ser :
“ Perdoni, sap com s’arriba
a l’Escola de Policia ?”.

molletans ens vulguin fer arribar , i
permetrà a més, donar resposta al
creixement d’IxM, potenciar encara
més el treball de la que ja és la
formació més activa de l’oposició
molletana, i millorar les nostres
condicions organitzatives.

La nova seu, d’IxM, serà l’única seu
d’una formació política de la ciutat,
no sufragada amb diners públics,
sinó únicament amb les quotes dels
independents, i tot i ser per aquest
motiu, de dimensions molt modestes,
serà ben segur, gran en il·lusió i
capacitat de lluita per a millorar la
ciutat.

      Àdam López
       Independents per Mollet (IxM)



Contra la crisi ?
Zones blaves gratuïtes !

 Salvem Gallecs !                                                  Aparcament Públic

Gallecs encara
no està salvat

Acció de protesta d’IxM per reclamar la gratuïtat
de les zones blaves mentre duri la crisi.

  Fes-nos arribar les teves propostes i denúncies a la bústia d’IxM:     independentsmollet@yahoo.es

    Jose Antonio Gálvez
   Independents per Mollet ( IxM)

       Begoña Moros
   Independents per Mollet ( IxM)

Amb cinc anys de retard al que
havien promès, la Generalitat ha
donat  entrada a Gallecs al Pla
d’Espais d’Interés Naturals(PEIN).
Des d’Independents per Mollet
(IxM) hem denunciat durant aquests
anys la poca voluntat del Govern
català per complir aquesta promesa.
Ara ja és una realitat que celebrem,
perquè millora la situació provisional
anterior.
IxM però, no compartim el
triomfalisme dels partits de
l’Ajuntament. No s’han inclòs tots
els terrenys amenaçats, i la fòrmula
adoptada no garanteix que no facin
passar infrastructures per Gallecs.
La lluita per salvar Gallecs,
definitivament, no s’ha acabat.

Com molts de vosaltres haureu
observat, Independents per Mollet
(IxM) ha  portat a terme a la ciutat,
una acció de protesta per a reclamar
la supressió del pagament de les
diferents zones blaves de la ciutat
mentre es mantingui l’actual situació
de crisi econòmica.

Tots els parquímetres  en
funcionament de la ciutat, s’han
llevat diferents dies amb una
nova imatge, de dol,
complementada amb el cartell de
la campanya per la gratuïtat de

les zones blaves, que duem a
terme els independents
molletans.
L’acció  de protesta, simbòlica i
pacífica d’IxM, volia denunciar que
mantenir les zones blaves en aquest
context, suposa  castigar encara
més la precària economia dels
ciutadans, i fer-los pagar per una
crisi de la qual no en són
responsables.

Mentre a Mollet es converteix en
líder en atur a la comarca,
l’Ajuntament no pot seguir esprement

els ciutadans, amb un “peatge urbà
disfressat de taxa municipal” que
acaba sent l’impost més car de tots,
ja que per un ciutadà que hagi
d’utilitzar la zona blava habitualment,
pot arribar a suposar una
despesa d’entre 200 i 300 € a
l’any”.

L’excusa de forçar el pagament per
la necessitat de fomentar de la rotació
dels vehicles, és totalment
inconsistent en aquest context,
perquè aquesta, com ja fan molts
altres municipis, es podria assegurar
vinculant la gratuïtat de temps limitat
a indicadors d’hora d’arribada-
rellotges manuals-, que podria facilitar
el mateix Ajuntament.

Contra la crisi ?
Zones blaves gratuïtes !


